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1 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 
4 november 2021 
 
 
 
Beste leden, 
 
De eerste periode van het activiteiten seizoen zit er inmiddels alweer 
op. Aan de grote animo was goed te zien hoe de leden dit hadden 
gemist gedurende de corona periode. De dagreis naar Toverland en 
Halloween waren een groot succes. En met het aankomende 
sinterklaasfeest koersen we af op mooie feestdagen. 
 
De Jeugd Activiteiten Commissie (JAC) heeft vele activiteiten 
gepland en het beloofd een mooi jeugdseizoen te worden. Maar ook 
de klaverjasvereniging gaat als vanouds. Bij carnavalsafdeling de 
Lingelallers zijn de leden alweer koortsachtig begonnen met het 
bouwen van hun praalwagen. Ook zijn we sinds kort gestart met 
een creatieve ochtend, waar iedereen die lekker creatief bezig wil 
zijn terecht kan. De gemeente Gorinchem huurt de komende 
maanden ons verenigingsgebouw voor het seniorenfit programma, 
waar steeds meer Lingewijk senioren zich voor aanmelden. Kortom 
de vereniging leeft. 
 
Al deze activiteiten zorgen er voor dat nog meer mensen de 
vereniging ontdekken, en er gestaag steeds meer leden bij komen. 
Dit is erg belangrijk voor onze vereniging. Het laat zien dat we 
midden in de wijk staan en zorgt er ook voor dat we financieel 
gezond kunnen blijven. 
 

“Het is voor iedereen teleurstellend als een kind niet kan 
deelnemen omdat deze te laat of niet is aangemeld” 

 
Wij willen ouders en verzorgers erop attenderen hun kind(eren) 
tijdig aan te melden voor jeugdactiviteiten! Het is voor iedereen 
teleurstellend als een kind niet kan deelnemen omdat deze te laat 
of niet is aangemeld.  
 
Het bestuur wil zo veel mogelijk leden betrekken bij de vereniging 
en wij nodigen alle leden dan ook uit om actief mee te denken en 
te doen. Dus meldt u aan als vrijwilliger als het u leuk lijkt om mee 
te helpen of iets te organiseren. Zonder vrijwilligers is er namelijk 
geen vereniging. Veel mensen zijn bang voor nog een ‘verplichting’. 
In de praktijk blijkt dit reuze mee te vallen en zeker als deze groep 
vrijwilligers steeds groter wordt.  
 
Wij willen u er op wijzen dat, met het ingaan van de wintertijd, ook 
de openingstijden van de speeltuin weer veranderen. Vanaf 6 
november geldt er ook een QR code check in combinatie met een 
legitimatie check voor het binnengaan van ons gebouw. Vergeet dus 
niet uw QR code EN uw legitimatie mee te nemen. 
 
Veel lees plezier en tot ziens op de speeltuin. 
 
Het bestuur 
  

INFORMATIE 

 
Speeltuinvereniging Lingewijk 
Opgericht 09 mei 1950 
 
Bezoek adres 
Loevesteinlaan 6, 4206 XT, Gorinchem 
Postadres 
Postbus 731, 4200 AS Gorinchem  
 
Telefoon 
0183 620 162 
 
Informatie email adres 
speeltuinlingewijk@gmail.com 
 
Website 
www.speeltuinvereniginglingewijk.nl 
 
Facebook 
www.facebook.com/svlingewijk  
 
Twitter 
@SVLingewijk 
 
 
 
Speeltuinvereniging Lingewijk is er door en 
voor leden. Toegang tot onze speeltuin is 
alleen voor leden.  
 
Openingstijden 
Maandag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur 
Zondag   12.00-17.00 uur 
 
 
 
De contributie 2021: 
Donateur   €12,50 
Gezin zonder kinderen  €17,50 
Gezinnen met kind(eren) t/m 14 jaar €32,50 
 
Voor mensen met minder financiële 
middelen heeft de speeltuinvereniging 
contact met stichting leergeld. Zij zorgen dat 
ook u en uw kinderen gewoon mee kunnen 
doen met onze activiteiten. Neem gerust 
even contact op met ons en wij regelen met 
u dat het eenvoudig en snel voor elkaar 
komt. 
 

 

SPEELTUINVERENIGING LINGEWIJK 

mailto:speeltuinlingewijk@gmail.com
http://www.speeltuinvereniginglingewijk.nl/
http://www.facebook.com/svlingewijk
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Door de nieuwe corona regels en strikte handhaving, zullen we streng 

zowel uw corona QR code en uw legitimatie checken 
als u toegang wil tot het Lingewijk gebouw. 

Zonder deze 2 documenten te hebben gecheckt krijgt u geen toegang 
tot het gebouw. 

 

NEEM DUS ALTIJD UW QR CODE EN LEGITIMATIE MEE 
 

Controle bij de deur wordt uitgevoerd door onbetaalde vrijwilligers. 
Onze vrijwilligers spenderen veel van hun vrije tijd voor uw plezier. 

Wij gaan niet uitleggen waarom we een QR code plus ID check uit voeren. 
Het heeft geen zin om te vertellen waarom u het met de maatregel oneens bent. 

Wij rekenen op uw begrip. 
 

Het bestuur 
 
 

  

CORONA QR CODE EN LEGITIMATIE CHECK 
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3 Dagreis Toverland 16 oktober 
 
 
Na 2 jaar wachten was het 16 oktober dan eindelijk weer zover, de 
2021 dagreis van de speeltuinvereniging Lingewijk! Deze keer ging de 
dagreis naar het Limburgse Toverland. s’Ochtends vroeg om half 8 
druppelden de eerste uitgestreken koppies binnen, met in hun kielzog 
de kindertjes. Na bekendmaking van de groepsindeling door Anja en 
instructies van voorzitter Marco Westerhout, ging het hele gezelschap 
de dubbeldekker bus in. Alwaar er heel even gewacht moest worden 
op de schone slaapster uit huize Westerhout, voor men vertrok 
richting Limburg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De reis verliep vlotjes en er werd zelfs al wat gezongen. Eenmaal in 
het park brak de zon door en werden de tassen gedumpt op de 
verzamelplaats bij Pat de tas-oppasser, bezemwagen, EHBO-er, 
vredesstichter en patatjes tester (ze waren lekker Roy!). De kids en 
begeleiding vonden snel hun weg in het park, dat extra versieringen 
had in verband met Halloween. Tussendoor werden de goed gevulde 
tasjes door de kids leeg gegeten en ervaringen uitgewisseld. Het werd 
een stralende dag met veel lachende gezichtjes. 
 

“Het werd een stralende dag met veel lachende gezichtjes” 
 
Aan het eind van de middag werd er nog wat gesnackt en daarna 
zocht het hele gezelschap de bus weer op. In de bus werd er tijdens 
de terugweg nog gezongen voor de (gezellige) chauffeur en net na 
19:00 uur kwam de bus weer aan bij de speeltuinvereniging. Daar 
stonden ouders en oma’s de vermoeide kids op te wachten en kwam 
er een einde aan een hele mooie dag in een verassend leuk park. Een 
dankwoord gaat uit naar de vele begeleiders, vrijwilligers, bestuur, 
chauffeur en de kids (die zich uitstekend hebben gedragen vandaag). 
Tot volgend jaar! 
 
Meer foto’s van de dagreis zijn te vinden op facebook 

 
INFORMATIE 

 
Bestuur 
 
Marco Westerhout Voorzitter 
Roxanne Verkaik-Knoop Penningmeester 
Pat Quakernaat Secretaris 
Anja Duyzer Ledenadministratie 
Manfred Eissens Beheerder 
Henny Vroegh Bestuurslid 
Ramon van Linstee Bestuurslid 
Ton Nooitrust Bestuurslid 
 
 
Onderafdelingen 
 
Jeugd Activiteiten Commissie 
 
Esther Batenburg Bestuurslid 
Amber Bartens Bestuurslid 
Robin Manuputty Bestuurslid 
Adrien Verhoeven Bestuurslid 
Miranda Rikkers Bestuurslid 
Andries Rikkers Bestuurslid 
Leroy Hoogenboom Bestuurslid 
 
 
Klaverjas afdeling 
 
John Viveen Voorzitter 
Miranda Kros-v. Vuuren Penningmeester 
Ton Nooitrust Secretaris 
Jan Boogaard Bestuurslid 
 
 
Carnaval afdeling De Lingelallers 
 
John Viveen Voorzitter 
Arie van Masbergen Penningmeester 
Karin van Masbergen Bestuurslid 
Petra Buskens Bestuurslid 
 
 
Creatieve Ochtend 
 
Roxanne Verkaik-Knoop Bestuurslid 

 
 
 
 
 
 

Uitslag Open Klaverjasavond 
SV Lingewijk 8 oktober 2021 

 
1. Adriaan Nooitrust 
2. Pat Quakernaat 
3. Bianca Kuup 

 

DAGREIS 

http://www.facebook.com/svlingewijk


 

Speeltuinvereniging Lingewijk 

4 Ganzenoverlast 
De speeltuinvereniging is al lange tijd op zoek naar een oplossing tegen 
de ganzenpoep overlast. Ondanks de schoonmaak-werkzaamheden 
van ons onderhoudsploeg is het vooralsnog erg frustrerend om op ons 
terrein toch steeds overlast van ganzenpoep te ondervinden. Met name 
uit het oogpunt van de hygiëne. Inmiddels hebben we gesproken met 
vele partijen zoals Wildbeheer Alblasserwaard Oost, Faunabeheer, de 
Gemeente Gorinchem en het Kennis en Adviescentrum Dierplagen.  
 
Zuid-Holland telt momenteel ruim 140.000 ganzen. Voor een beter 
natuurlijk evenwicht zou het aantal ganzen 40.000 moeten zijn. De 
gans wordt inmiddels dan ook gezien als een plaagdier. Helaas zijn 
provincie en gemeente nog druk bezig om hier beleid voor te maken. 
Tot die tijd proberen ze de ganzen populaties door afschot en eieren 
te rapen terug te dringen. Het afschieten van ganzen is vooralsnog 
binnen de bebouwde kom niet toegestaan en dus zullen we nu gaan 
proberen de ganzen met een speciale vlieger te verjagen. 
 
De overlast kan ook beperkt worden door nog vaker schoon te maken. 
Mocht u denken “ik wil best af en toe een handje helpen met de hogedrukspuit”, meld u dan aan als vrijwilliger via 
speeltuinlingewijk@gmail.com  
 

 
Rookvrije Generatie 
Steeds meer plekken worden rookvrij. Kinderen horen in een veilige en 
gezonde omgeving te spelen. Rookvrije speelplekken horen daarbij. 
Speeltuinvereniging Lingewijk heeft zich aangesloten bij de Rookvrije 
Generatie. Roken is al een tijdje alleen nog maar toegestaan op de 
rookplaats naast de ingang van het gebouw. 
 
 
Gorinchem Beweegt jeugd activiteiten afgelopen 
Deze herfstvakantie liep de huurperiode van Gorinchem Beweegt af. 
De activiteiten van Gorinchem Beweegt worden gedurende de herfst- 
en winterperiode van ons speeltuinterrein verplaatst naar de zaal.  
 
Wij willen de organisatie van Gorinchem Beweegt bedanken voor de 
fijne samenwerkingsperiode. Meer informatie over Gorinchem Beweegt 
vind je op www.facebook.com/gorinchembeweegt  
 
 

 
 
 
Gorinchem Beweegt Seniorenfit gestart 
25 oktober is Gorinchem Beweegt begonnen met seniorenfit op de 
maandag middag en de dinsdagochtend. Seniorenfit is speciaal 
ontwikkeld voor de Gorcumse senioren om voor senioren een geschikt 
(beweeg)aanbod te creëren waaraan ieder niveau kan meedoen. 
Echter de gezelligheid staat voorop! Heeft u over seniorenfit een 
vraag? Neem dan contact op met Lotte Blok via 06 5003 9748 of 
l.blok@gorinchem.nl 
 
Overigens zijn wij nog op zoek naar een vrijwilliger die 2 uurtjes op de 
maandagmiddag of de dinsdag ochtend als gastvrouw/gastheer wil 
fungeren. Het betreft de zaal open doen, koffie uitschenken en gewoon 
een praatje maken. Lijkt u dit leuk, meld u dan aan via 
speeltuinlingewijk@gmail.com 

 

 

 

Algemeen 

mailto:speeltuinlingewijk@gmail.com
http://www.facebook.com/gorinchembeweegt
mailto:l.blok@gorinchem.nl
mailto:speeltuinlingewijk@gmail.com
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SINTERKLAASFEEST 20 NOVEMBER 2021 
 

Door de nieuwe corona regels kan er tijdens het Sinterklaasfeest maximaal 

1 ouder/begeleider per gezin mee naar binnen i.v.m. de drukte. 
 

Houd er dus rekening mee dat alle volwassenen 

verplicht een QR code EN legitimatie moeten laten zien bij de ingang. 

Zonder QR code EN legitimatie check zal u de toegang worden geweigerd. 
 

Controle bij de deur wordt uitgevoerd door onbetaalde vrijwilligers. 
Onze vrijwilligers spenderen veel van hun vrije tijd voor uw plezier en dat van uw kinderen. 

Wij gaan niet uitleggen waarom we een QR code plus ID check uit voeren. 
Het heeft geen zin om te vertellen waarom u het met de maatregel oneens bent. 

Wij rekenen op uw begrip. 
 

Het bestuur  

MEDEDELING 
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6 Halloween 30 oktober 
Zaterdag avond om 17.30 uur meldden zich een heleboel ouders met 
hun verkleedde kinderen zich bij het gebouw van de Lingewijk voor het 
jaarlijkse Halloween feest. In totaal hadden zich 159 kinderen 
aangemeld. In het verenigingsgebouw werden de namen gecheckt en 
kregen de kinderen een speciale tas. De deelnemende 65 “snoep” 
huizen die dit jaar mee deden in Lingewijk Noord konden daar de 
deelnemende kinderen aan herkennen. Bij de deur werden willekeurige 
groepjes gevormd om zo nieuwe wijkbewoners een beetje te kunnen 
mixen met de al meer bekende wijkbewoners. 
 

 
 
De eerste groep met de kleinste verkleedde en geschminkte kinderen 
vertrokken op de natte zaterdagavond om 18.00 uur vanuit het 
gebouw voor hun rondje langs maar liefst 65 huizen die zich hadden 
aangemeld in de Lingewijk Noord. De keuze van Lingewijk Noord is om 
het gebied zo compact mogelijk te houden voor de kleine beentjes en 
zoveel mogelijk sfeer te creëren. De ronde voor de kleintjes was iets 
minder eng en eindigde uiteindelijk in het gebouw van de schaatsclub.  
Om 20.30 uur vertrokken de eerste groepjes met oudere kids voor het 
‘enge’ rondje. Er was veel gegil, vooral van de moeders. Met name de 
engerd op de fiets deed veel mensen bibberen. Alle kinderen kwamen 
uiteindelijk met een flinke tas snoep terug bij het gebouw van de 
schaatsclub. Wij wensen alle ouders de komende dagen veel sterkte 
met hun stuiterende kindertjes. Zo bleef het nog lang onrustig en 
kwam er een einde aan weer een geslaagd Halloween feest. Zoals altijd 
was Halloween weer perfect georganiseerd door Karin van Masbergen 
die werd geassisteerd door Adrien, Petra, Carola en Claudia. Dames het  
was weer helemaal top! Meer foto’s zijn te vinden op de  
Halloween Lingewijk Facebook 
 
  

 
PROGRAMMA 

 
Woe 03 Nov Creatieve ochtend 
Don 04 Nov Klaverjas club 
Vrij 05 Nov Hamburger Hill - JAC 
Don 11 Nov Klaverjas club 
Vrij 12 Nov Open klaverjasavond 
Woe 17 Nov Creatieve ochtend 
Don 18 Nov Klaverjas club 
Zat 20 Nov Sinterklaasfeest - JAC 
Zat 20 Nov Bingo Haartippelaars 
Don 25 Nov Klaverjas club 
Woe 01 Dec Creatieve ochtend 
Don 02 Dec Klaverjas club 
Don 09 Dec Klaverjas club 
Vrij 10 Dec Film avond - JAC 
Woe 15 Dec Creatieve ochtend 
Don 16 Dec Klaverjas club 
Vrij 17 Dec Draaiavond voor jong en oud 
Zat 18 Dec Kerst Bingo - Haartippelaars 
Don 23 Dec Klaverjas club 
 
2022 
Vrij 14 Jan Open klaverjasavond * 
Vrij 21 Jan Glow in the dark - JAC 
Zat 12 Feb Open klaverjasavond * 
Vrij 18 Feb Senioren carnavalsfeest 
Zat 19 Feb Kindercarnaval  
Zat 19 Feb Carnavals feestavond  
Zat 05 Maa Holland Bakt - JAC 
Vrij 11 Maa Open klaverjasavond * 
Zat 02 Apr Playbackshow - JAC 
Vrij 15 Apr Open klaverjasavond * 
Zat 16 Apr Paas activiteit - JAC 
Vrij 06 Mei Bellenblaas dag - JAC 
Vrij 13 Mei Open klaverjasavond * 
Don 26 Mei Hemelvaart voetbal toernooi 
Woe 08 Jun Buitenspeeldag - JAC 
Vrij 10 Jun Open klaverjasavond * 
Zat 25 Jun Waterspeeldag - JAC 
Vrij 08 Jul Zomerdisco – JAC 
 

• Datum onder voorbehoud 

HALLOWEEN 

http://www.facebook.com/Halloweenwijk
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CV De Lingelallers Senioren Carnaval 
 
De carnavalisten van de Lingelallers zijn vooralsnog van plan om op 
vrijdagavond 18 februari 2022, de dag voorafgaand aan de grote 
Lingelaller feestavond, een seniorencarnaval te organiseren.  
 
De carnavalisten zijn druk bezig om na te denken hoe ze deze avond 
in kunnen vullen. Vast staat al wel dat Louis Verheul de vrijdag muzikaal 
in zal gaan vullen.  
 
Met name hoe de senioren van en naar de Lingewijk gebracht kunnen 
worden is momenteel nog een vraagstuk. Mocht u de beschikking 
hebben over een personen busje of iemand kennen die er de 
beschikking over heeft dan horen wij dit graag via 
speeltuinlingewijk@gmail.com. 

 

Jeugd Activiteiten Commissie (JAC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Actuele website 
 
Het is al door velen opgemerkt dat de 
website van de speeltuinvereniging, na het 
weer opstarten van de activiteiten, weer is 
geactualiseerd. Op de website vindt u naast 
informatie over aankomende activiteiten en 
verenigingsnieuws ook dingen als het 
huishoudelijk reglement en een 
gedragscode. Hou dus de site in de gaten als 
u niets wilt missen! 
www.speeltuinvereniginglingewijk.nl 
 
 
 

 
 

Haartippelaar Bingo 
 
De maandelijkse bingo die de Haartippelaars 
organiseren in samenwerking met de 
speeltuinvereniging zal voorlopig geen 
doorgang vinden omdat de Haartippelaars 
het gezien de huidige maatregelen en 
beperkingen nog te lastig vinden om een 
rendabele bingo te organiseren. De 
speeltuinvereniging beraadt zich nog of er 
ruimte is om in eigen beheer een bingo te 
organiseren. Wordt vervolgd. 
 

ONDERAFDELINGEN 

http://www.speeltuinvereniginglingewijk.nl/
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8 Klaverjas 

De klaverjas afdeling van de SV Lingewijk speelt elke donderdagavond 
zijn klaverjas avonden in het verenigingsgebouw van de 
speeltuinvereniging Lingewijk. De inloop is vanaf 19:30 uur en vanaf 
20:00 uur worden er elke avond drie rondes geklaverjast. De 
spelvariant is verplicht vragen en verplicht overtroeven. Alles onder het 
genot van een betaalbaar natje en een droogje.  
 

 
 
Bent u een klaverjas liefhebber? Kom dan eens vrijblijvend kijken op 
donderdagavonden (vanaf 19:30 uur). U bent van harte welkom. 
 
 
Aanmeldingen n.a.v. vrijwilligers oproep 
 
De oproep uit de vorige nieuwsbrief, waarin werd gevraagd aan leden 
om zich als vrijwilliger voor de oud papier ploeg aan te melden, was 
een groot succes. Maar liefst 4 personen meldden zich 
om te helpen. Hierdoor heeft de oud papierploeg weer 
voldoende mankracht om ook het komende jaar weer de 
nodige centen voor de vereniging te verdienen.  
 
Onderhoudsploeg 
 
Naast het gebruikelijke onderhoudswerk zoals het terrein 
schoonmaken, gras maaien en schilder werkzaamheden 
heeft de onderhoudsploeg ook de afgelopen periode 
weer veel, voor de vereniging, kostbaar werk verzet. Zo 
is onder andere de grote koeling weer gemaakt, de CV 
gerepareerd (bedankt Sietze) en werd de laatste hand 
gelegd aan de akoestiek en barverlichting. We kunnen 
niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het werk is 
wat deze groep aflevert. Namens de leden weer bedankt! 
 
Wij kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken. Mocht u op 
de zaterdagochtend of de dinsdag avond af en toe willen 
helpen, meld u dan aan via email of kom gerust een keer 
langs.   

ONDERAFDELINGEN 

 
IN MEMORIAM LENIE SMIESING 

 
Ons bereikte het droevige bericht dat 
Lenie Smiesing zaterdag 16 oktober 
2021 is overleden. 
 

 
 
Lenie was binnen de vereniging 
jarenlang actief als lid, vrijwilliger en 
voormalig bestuurslid van de kaartclub.  
Wij wensen de familie en vrienden veel 
sterkte met hun verlies. 
 
Bestuur SV Lingewijk &  
Klaverjas afdeling SV Lingewijk 
 
 

mailto:speeltuinlingewijk@gmail.com
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9 Lieve kinderen van de S.V. Lingewijk 
                                                                                 
Zaterdag 20 november 2021 is het weer zover. Dan komen we 
weer naar de speeltuin om een feestje te bouwen. 
 
’s Morgens om 10.15 uur beginnen we met de kleintjes van 0 t/m 
3 jaar. Zij mogen bij Sint op schoot, zodat de ouders een leuke foto 
of een filmpje hiervan kan maken. Het is om ± 11.30 uur afgelopen. 
 
’s Middags vieren we om 12.45 uur feest met de kinderen van 4 t/m 
8 jaar. Ook de ouders zijn hierbij welkom, maar wij willen de ouders 
verzoeken om zich op de achtergrond te houden. Het is om ± 14.30 
uur afgelopen. 
 
’s Middags vieren we om 14.45 uur feest met de kinderen van 9 t/m 
12 jaar, bij deze groep zijn ouders niet welkom. Het is om ± 16.00 
uur afgelopen. 
 
Wij willen ouders er op attenderen dat het een feest is per 
leeftijdscategorie! Kinderen die worden opgeven via de bijgevoegde 
link krijgen deze dag een cadeautje.  
 
Opgave kan alleen via de bijgevoegde link t/m 8 november 2021! U 
ontvangt een bevestiging na de inschrijving op uw scherm en een link 
om een eventueel volgend kind op te geven. Mocht u nog verdere 
vragen hebben kunt u deze mailen naar speeltuinlingewijk@gmail.com 
 
LET OP!!  Na 8 november is het niet meer mogelijk om uw kind op te 
geven. 
 
Groetjes van de PC Piet 

SINTERKLAAS 

Link voor de opgave 
van sinterklaas 2021: 

Sinterklaas 2021 - 
OPGAVE FORMULIER 

 
LET OP!! 

Na 8 november is het 
niet meer mogelijk om 
uw kind op te geven. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1FSHI1eT95m7S7ljQXNtNRONx0HFJtZegNuaDg7X1RdM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FSHI1eT95m7S7ljQXNtNRONx0HFJtZegNuaDg7X1RdM/edit
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